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«Είναι η πρώτη πρωτοχρονιά που μπορούμε πια να πούμε ότι οι 
αγώνες, και οι θυσίες του ελληνικού λαού, έπιασαν τόπο. Μια 
νέα χρονιά βρίσκεται μπροστά μας» τόνισε ο Έλληνας πρωθυ-

πουργός, Αλέξης Τσίπρας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, επισημαίνο-
ντας ότι η χρονιά που έρχεται είναι «μία χρονιά ελπίδας, αισιοδοξίας, 
προσδοκίας και δημιουργικότητας». «Το γύρισμα του χρόνου μάς οδη-
γεί και σε ένα γύρισμα της ιστορίας μας. Ας κάνουμε, λοιπόν, ξεκίνημα 
ελπίδας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά 
του. Ο πρόεδρος της ΝΔ λέει μεταξύ άλλων ότι στο χρόνο που πέρα-
σε πολλοί είδαν τη ζωή τους να γίνεται χειρότερη. Αναφέρει επίσης ότι 
πολλοί συμπολίτες μας έχασαν άδικα τη ζωή τους από την ανικανότη-
τα του κράτους, ότι οι φόροι εξακολουθούν να πνίγουν τους Έλληνες και 
ότι η ανομία γεμίζει με ανασφάλεια την καθημερινότητά τους. «Όλα αυτά 
πρέπει να μείνουν πίσω μας», τονίζει και επισημαίνει πως είναι καιρός να 
προχωρήσουμε μπροστά με τη σκέψη μας στους πιο αδύναμους.   ΣΕΛ. 8

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑ:

Πυξίδα των προσπαθειών μας 
είναι ο άνθρωπος που πάσχει
Ρεπορτάζ: Γιάννης Κορομβόκης                                                ΣΕΛ 24-25

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η Αυστραλία χαιρετίζει την συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου με την Κίνα και την Κορέα Σελ 2

$6,000 κόστισαν στους φορολογούμενους  
τα ταξίδια του Μπάρναμπι με την Βίκυ  Σελ 2

Τρία κρούσματα ιλαράς στη ΝΝΟ σε λιγότερο  
από μία εβδομάδα Σελ 3

Μελβούρνη: Βελτίωση των δημόσιων  
συγκοινωνιών επισημαίνει η κυβέρνηση  Σελ 3

Ένα εκατομμύριο δολάρια αποζημίωση  
σε κορίτσι που υπέστη ηλεκτροπληξία Σελ 4

Ανησυχητικές φήμες για την υγεία 
του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού
Τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί οι φήμες σχετικά με την κατάσταση της 
υγείας του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού. Καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη 
ανακοίνωση από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, ο «Κόσμος» θεωρεί καθή-
κον του, με σεβασμό στην προσωπικότητα και το έργο του Αρχιεπισκόπου, να 
μην δημοσιεύει πληροφορίες διαφόρων ανευθυνουπεύθυνων που επικοινω-
νούν με την εφημερίδα αυτές τις μέρες. Μοναδική έγκυρη και αξιόπιστη πηγή 
για τον Αρχιεπίσκοπο και τις εξελίξεις στην Αρχιεπισκοπή είναι η Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αυστραλίας. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν και οι φήμες για το «τι μέλλει 
γενέσθαι» την επόμενη μέρα. Και για αυτό το θέμα θα επανέλθουμε με τις πιο 
έγκυρες και αντικειμενικές πληροφορίες την κατάλληλη ώρα με μοναδικό γνώ-
μονα τον σεβασμό σε πρόσωπα και θεσμούς.
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Ελπίδα και αισιοδοξία για το 2019
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